VIA PRAHA, če.servis, 29.t2.t988

^ ^ ^ ^

1. VOUS oznámil, žo inscipientka Divadla na záLmúli ing.Eva Vidlařová
z Brna byla skutečně vzata s účinnosti od 19.12. do vazby jako obviněná z tr.činu nadržováni, jehož se měla dopustit tim* že zasahováním
do vyBetřováni trestné činnosti Petra Cibulky mu chtěla pomoci, eby
znxzyk* ho nepostihl trest. Výbor no obranu Petra Cibulky. DuBana Skály a Jiřího Stencla, jehož je Eva Vidlařová členkou, vyděl prohláSeni,
v němž se pinč e Evou Vidlařovou solidarizuje! uvádi, ze pro stejnou
činnost je třeba obvinit a uvěznit všechny dal&i členy výboru. "Unožnčte příslušníkům SNB, aby chut uvěznit občany v Brně mohli uskutečnit
xnxiHik*k pokud možno v co ne^větčím rozsahu", píše výbor.
VONS sleduje nyní případy NRKIi vězňů, kteří jsou ve vazbě,Mxn*k±aii
větBinou od října t.r. Jde o Hanu Marvanovou a Tomáče Dvořáka z NMS,
kde oba jsou nyní stíháni - pod změněnou kvalifikací, eby se obešla
amnestie - pro účast na manifestaci z 2!.srpna, dála o Ivana M.Jiroune,
výraznou postavu českého kulturního undergroundu, o Petra Cibulku, aktivistu mnoha nezávislých iniciativ, který je stihán pro spekulaci a
nedovolené podnikáni za rozšiřováni hudebních nahrávek a samizdatu,
dále o Slávka Popelku, nepravomocně odsouzeného k 8 týdnům a člena NMS
Tomáše Tvarocha, nepravomocně odsouzeného na 1 měsíc za účast ne manifestaci 28*řijna /T.Tvaroch je včak už déle než měsíc ve vazbč/.Sedmá
je B.Vidlařová.
2. Zástupci pčti nezávislých iniciativ - CD, HC6, Ch77, NMS-HB a VONS
vydali dne 28.12.prohláčeni, v nčmž reaguhi na stanovisko odboru vnitřních věci ONV v Praze 3 a na způsob, jimž o posledním jednáni mezi
zástupci nezávislých skupin a ONV referovalo Rudá právo /viz článek z
24.12./ Prohlášeni popisuje průběh kontaktů mezi zástupci nezávislých
skupin a národními výbory v Praze a informuje o stanovisku ONV v Praze
3, tlumočeném nezávislým skupinám 22.12.* pod záminkou. Ze se údajně
vyskytli občané, kteří byli pobouřeni nezávislým setkáním 10.12.na Čkrou
pově námčsti v Praze na Žižkově, považuje nadálo ONV v Praze 3 pořádáni
obdobných akci v tomto pražském obvodě za nežádouti. Toto stanovisko
ONV je v hrubém rozporu e ČI.28 Čs.ústavy, zaručujícím svobodu projevu,
svobodu shromaž3ovsi a svobodu pouličních průvodů a manifestaci^ uvádí
se v prohlášeni nezávislých zktivtt inici&iv. Prohlášeni zdůrazňuje, Ze
při jednáních před 10.12. nevzneslý pracovnici národních výborů žádné
požadavky na obsah projevů, hesel apod., a Ze ani nyní nevytkli pracovnici OWV v Praze 3 organizátorům setkáni ne "kroupově náměstí poručeni
dohodnutých podmínek. Rudé právo* která to 24.12.tvrdilo, informuj*
o celé záležitosti zcela nepravdivě, vyplfvá z prohláčeni. Ze nehoráznost označuje prohláSeni pasáž článku v RP, dovMLávadici se platnosti
zákona na oehranu republiky - ve skutečnosti jde o zákon ne ochranu lidově demokratické republiky, proslulý zákon č.23! z roku 1948, zrušený
již v roce 1950* /Hase poznňmka-VIA: Jak je v Československu všeobecně
známo, sdružili se ti, kteří přežili hrůzy represí $0+let v roce 1968
do klubu K 231. jehož název měl učinit právě z tohoto zákona trvalé
memento stalinistických zločinů./ X prohlášeni nezávislých iniciativ
konči konstatováním. Že lidé, obzvláště mladí lidé, ktefi jsou hluboce
rozhořčeni změnou postoje mocenských orgánů, jsou rozhodnuti pořádat
nezávislá setkáni dála, a to i na tradičních místech včrtně Václavského
námčsti.
3. Jménem Chatty 77 a Nezávislého mírového sdruženi-inlciativy za demilitarizaci společnosti poslali mluvčí Charty 77 BXBXZIKXEIXKXXBK Stanislav
Devátý a aktivistka NMS zrn** Jana Petrová dne 28.12. srdečné solidární
pozdravy skupině Boláků ze Solidarity, poleká socialistické strany*Demokratická revoluce*, W1P a PCsS, kteří drží od 2$.do 31.12. ve VarBavč
hladovku za poslké a čs.pni vězně svPdomi+ "Vaše hladovka je pro nás
velkou posilou a inspiraci", uvádi se v pozdravu z Prahy*
KONEC

